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Resumo 

Com a instalação da barragem de Alqueva, houve uma grande mudança na agricultura do 

Baixo Alentejo, passando de culturas de sequeiro, a culturas de regadio.  

Devido a esta mudança de panorama, surgiram na zona abrangida pelo regadio de Alqueva, 

culturas arvenses (colza, milho, soja) e arbóreas (frutas de caroço, amendoal, olivais em sebe) 

que não se faziam até então, devido à falta de água. O Alentejo deixou de ser o “celeiro da 

nação”, onde praticamente apenas se semeava trigo, e passou a ser uma zona onde se pratica 

uma nova agricultura, mais técnica, conduzida de forma sustentável e com grande diversidade 

de culturas, conseguindo-se, desta forma, aumentar o potencial produtivo do Baixo Alentejo.   

Com este trabalho monitorizou-se/avaliou-se ao longo do ciclo produtivo na cultura do olival, a 

evolução dos nutrientes na seiva (azoto nítrico, potássio, cálcio, sódio), a condutividade 

elétrica, o pH da seiva e o grau brix com os diferentes adubos líquidos da Hubel Verde (VS e 

BluDiamond).  

Para avaliação da evolução dos nutrientes na seiva, o método utilizado baseou-se em análises 

de seiva efetuadas de quinze em quinze dias numa parcela da Herdade da Granja onde foi 

efetuada a aplicação de adubos líquidos BD e outra parcela testemunha com aplicação de 

adubos líquidos VS. 

Foram recolhidos de ambas as parcelas 40 pecíolos de vinte árvores com orientação Este-

Oeste para a realização das análises de seiva. 

Constatou-se assim que, o azoto apresentou uma absorção superior no sector onde foi 

efectuada a aplicação de adubos líquidos BluDiamond, possibilitando desta forma um 

crescimento vegetativo superior. 

O potássio, sendo importante na divisão celular e durante a fase de frutificação, permaneceu 

ligeiramente mais elevado no sector com adubos líquidos BluDiamond, do que no sector com 

adubos líquidos VS com valores de 4500 ppm. 

O cálcio é necessário para a assimilação de nutrientes e para a divisão celular. Ao longo do 

período em estudo a sua observação foi reduzida, contudo, nos meses em que apresenta uma 

maior necessidade (Agosto e Abril) apresentou o valor mais elevado (10 ppm) no sector onde 

foi aplicado adubos líquidos BluDiamond devido, possivelmente, às características do adubo 

aplicado permitir uma absorção superior dos nutrientes necessários para a cultura. 
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Relativamente ao sódio, em ambos os sectores, os valores mantiveram-se constantes e não se 

verificou grande variação permanecendo dentro do padrão normal recomendado (150-300 

ppm). 

O grau brix, nas análises de seiva, mede a matéria seca onde estão incluídos os açúcares, 

aminoácidos, proteínas. Este parâmetro é influenciado por factores como o estado do tempo, 

temperatura exterior, temperatura da folha e hora da recolha dos pecíolos. Assim, foi possível 

constatar, que no sector onde foi aplicado adubos líquidos BluDiamond a actividade 

metabólica das plantas foi superior comparativamente ao sector onde foi aplicado adubos 

líquidos VS, independentemente das condições atmosféricas.  

Os resultados observados através das análises de seiva mostram que a aplicação de adubos 

líquidos BluDiamond permitem às plantas uma absorção superior dos nutrientes, incluindo nas 

fases em que as suas necessidades aumentam, como na fase de crescimento vegetativo, 

floração e frutificação. 

Na produção do ano de 2019, no sector onde foram aplicados adubos líquidos BluDiamond 

verificou-se um acréscimo de produção de 76 Kg de azeite por hectare comparativamente ao 

sector onde foram aplicados adubos líquidos VS. Se considerarmos que os factores de 

produção foram idênticos em ambas as parcelas em estudo, a utilização dos adubos líquidos 

BluDiamond se traduziu num acréscimo de custo de 42€ por hectare comparado com os 

adubos líquidos VS, concluiu-se que de acordo com os preços de mercado (2,75€/Kg) existiu 

um acréscimo de rentabilidade por hectare de cerca de 209€. 

Palavras-chave: Nutrição, análises de seiva, adubos líquidos VS, adubos líquidos BluDiamond, 

Hubel Verde 
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Abstract 

The construction of Alqueva dam caused changes in the agriculture of Baixo Alentejo, from 

rainfed crops to irrigated crops. 

Due to this panorama change, arable crops (rapeseed, corn, soy) and arboreal (stone fruits, 

almond, olive in hedge) emerged in the area covered by the irrigation of Alqueva. This type of 

cultures were not made until then, due to the lack of water. Alentejo stopped to be the 

“Nation’s barn”, where practically only wheat was planted and became an area where new 

more technical agriculture is practiced conducted in a sustainable manner and with a great 

diversity of cultures, increasing the productive potential of Baixo Alentejo. 

In this work, the evolution of nutrients in the sap (nitric nitrogen, potassium, calcium, sodium) 

electrical conductivity, sap pH and the brix degree with Hubel Verde's different liquid fertilizers 

(VS and BluDiamond) were evaluated throughout the production cycle in the olive grove. 

To evaluate the evolution of nutrients in the sap, the method used was based on sap analyzes 

carried out every fifteen days in a portion of Herdade da Granja where the application of liquid 

BD fertilizers was carried out and another control portion with the application of liquid VS 

fertilizers. 

Forty petioles of twenty trees with East-West orientation were collected from both plots for 

sap analysis. 

Thus, it was found that nitrogen showed higher absorption in the sector where liquid 

BluDiamond fertilizers were applied, thus enabling greater vegetative growth. 

Potassium, being important in the cell division and during the fruiting phase, remained slightly 

higher in the sector with liquid BluDiamond fertilizers, than in the sector with liquid VS 

fertilizers with values of 4500 ppm. 

Calcium is necessary for the assimilation of nutrients and for cell division. During the period 

under study, its observation was reduced, however, in the months when it presents the 

greatest need (August and April) it presented the highest value (10 ppm) in the sector where 

BluDiamond liquid fertilizers were applied, possibly due to the characteristics of the fertilizer 

applied allow for a higher absorption of the nutrients needed for the crop 

Regarding sodium, in both sectors, the values remained constant and there was no great 

variation, remaining within the normal recommended standard (150-300 ppm). 
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The brix degree, in sap analysis, measures the dry matter where sugars, amino acids, proteins 

are included. This parameter is influenced by factors such as the weather, outside 

temperature, leaf temperature and time for collecting petioles. Thus, it was possible to verify 

that in the sector where BluDiamond liquid fertilizers were applied, the metabolic activity of 

the plants was higher compared to the sector where liquid VS fertilizers were applied, 

regardless of atmospheric conditions. 

The results observed through the sap analysis show that the application of BluDiamond liquid 

fertilizers allows plants to absorb nutrients more effectively, including in the stages when their 

needs increase, such as in the vegetative growth, flowering and fruiting phase. 

In 2019 production, in the sector where liquid BluDiamond fertilizers were applied, there was 

an increase in production of 76 kg of olive oil per hectare compared to the sector where liquid 

VS fertilizers were applied. If we consider that the factors of production were identical in both 

plots under study, the use of liquid BluDiamond fertilizers translates into an increase in cost of 

42€ per hectare compared to liquid VS fertilizers, it was conclude that according to market 

princes (2,75€/Kg) there was na increase in profitability per hectare of about 209€. 

Keywords: Nutrition, sap analysis, VS liquid fertilizers, BluDiamond liquid fertilizers, Hubel 

Verde 
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Introdução 

O clima mediterrânico é um clima difícil para a agricultura, e muitas vezes é um fator limitante 

para a realização de diversas culturas, uma vez que a época da estação quente coincide com a 

época em que a precipitação é nula. As altas temperaturas que se fazem sentir no verão 

provocam uma maior carência hídrica nas culturas. A precipitação quando ocorre é geralmente 

torrencial e mal distribuída ao longo do ciclo, o que para a maioria das espécies faz com que a 

adaptação a este clima seja difícil.  

A oliveira é uma espécie naturalmente adaptada a este clima, possui uma alta resistência a 

fatores como a seca e às altas temperaturas, devido a uma adaptação milenar, que lhe 

permitiu desenvolver mecanismos de defesa. 

Actualmente, na zona do Baixo Alentejo, com a instalação da barragem de Alqueva, houve 

uma grande mudança na agricultura, passando de culturas de sequeiro, a culturas de regadio.  

Com a intensificação em extreme desta cultura, tornou-se cada vez mais importante, conhecer 

as necessidades culturais de forma a satisfazer as suas exigências nutritivas, para que exista 

um melhor aproveitamento dos recursos, minimizando os impactos para o ecossistema. 

A fertilização é uma prática cultural que se deve efectuar antes da plantação do olival e 

durante a sua vida útil. Esta fertilização deve ser efectuada com base nas necessidades 

efectivas do olival para que não se provoquem desequilíbrios conduzindo a um menor 

rendimento. 

As recomendações de fertilização para o olival baseiam-se num conjunto de conhecimentos 

comuns à generalidade das culturas e noutros que sendo específicos, importa salientar como 

as quantidades de nutrientes removidos do solo pela oliveira, necessárias à produção de 

determinada quantidade de azeitona, e as fases do ciclo cultural em que a necessidade dos 

nutrientes é mais elevada. 

Os macronutrientes indispensáveis ao desenvolvimento do olival são: azoto, potássio e 

fósforo. Assim, se alguns nutrientes existem em quantidades suficientes no solo ou na 

atmosfera para permitirem o crescimento e a produção da cultura, há outros que, em 

determinadas condições, é necessário fornecer, como acontece frequentemente com o 

potássio. 
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Na oliveira, o azoto promove a actividade vegetativa, designadamente o crescimento das 

folhas, dos raminhos, do tronco e das raízes, sendo também fundamental aos processos de 

floração e frutificação. Apesar de ser imprescindível em todas as fases do ciclo da cultura, o 

período entre o início da rebentação (fevereiro – março) e o endurecimento do caroço (julho – 

agosto) apresenta especial importância. A floração e o vingamento do fruto apresentam cerca 

de um terço das necessidades totais em azoto. 

O potássio tem uma acção fundamental no equilíbrio das actividades metabólicas das plantas e 

funciona como regulador do seu estado hídrico. Confere resistência a condições climáticas 

desfavoráveis (frio e secura) e a pragas e doenças. Tem ainda uma função relevante na 

diferenciação dos gomos da oliveira e consequentemente na floração, no crescimento do fruto 

e na formação do azeite. Nesta fase, as exigências em potássio podem representar uma 

percentagem significativa do total.  

O fósforo desempenha um papel relevante na multiplicação celular e daí a sua importância na 

actividade vegetativa primaveril, no desenvolvimento radicular e na floração.  

O cálcio é um constituinte importante para as paredes celulares e intervém, para além de 

outros, nos processos de expansão celular, respiração e maturação dos frutos. Tem baixa 

mobilidade na planta, bem como no solo, sendo absorvido através das zonas mais jovens da 

raiz.  

A prática de fertilização racional implica fornecer às culturas os nutrientes que necessitam, 

através da aplicação de adubos nas quantidades e épocas adequadas. 

Os fertilizantes podem ser aplicados ao solo, sendo adicionados à água de rega, ou por via 

foliar. 

A fertirega consiste na aplicação de fertilizantes às plantas através da água de rega, sendo esta 

utilizada como veículo para transportar os nutrientes até à rizosfera. Recorre-se a esta prática 

nos sistemas de rega localizada, como rega gota-a-gota, actualmente o sistema mais difundido 

nos olivais. 

Nos casos em que se verifique uma insuficiência na absorção de nutrientes através do sistema 

radicular, devido a condições desfavoráveis de solo ou clima, é conveniente a sua aplicação por 

via foliar. Além disso, quando se observam sintomas de desequilíbrio nutricional, confirmado 

pela análise foliar, a aplicação de um ou mais nutrientes pode efectuar-se às folhas, de modo a 

corrigir mais rapidamente o desequilíbrio diagnosticado. 
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A utilização dos fertilizantes líquidos são uma vantagem e apresentam um conjunto de mais-

valias efetivas perante o uso dos fertilizantes sólidos, entre eles é de destacar uma fertirrega 

eficiente permitindo, em cada momento, aplicar o equilíbrio mais adequado à fase de 

desenvolvimento da cultura, uma vez que a adubação é efectuada por medida, não exigem 

qualquer preparação ou diluição prévia, podem ter o pH ajustado às necessidades da cultura, 

permitem total automatização do sistema e assim uma redução da mão-de-obra.  

A Hubel Verde dispõe de uma linha de soluções de nutrição avançada onde a introdução da 

Tecnologia do Micro Carbono nos fertilizantes líquidos representa um passo inovador na 

utilização dos nutrientes aplicados. A sua composição única permite otimizar a disponibilidade 

e aproveitamento dos nutrientes por parte das plantas, permitindo assim, adaptar a adubação 

às necessidades vitais da cultura. 

A tecnologia subjacente consiste na utilização de nano partículas de origem vegetal que, 

graças às suas características, atuam como um veículo ultra eficiente e exponenciam a 

disponibilidade dos nutrientes para as plantas. 

Os adubos líquidos BluDiamond com a Tecnologia do Micro Carbono permitem aumentar 

exponencialmente o coeficiente de troca catiónica (CTC) do solo, aumentar a disponibilidade 

de nutrientes para a planta, diminuir a “despesa” energética na assimilação de nutrientes, 

focar a energia da planta na produção e efectuar a adubação multifuncional e por medida ao 

longo do ciclo vegetativo.  
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1. A cultura do olival 

A oliveira (Olea europaea L.) é nativa da parte oriental do mediterrâneo e da parte norte do 

atual Irão no extremo sul do mar Cáspio. O cultivo desta planta é um dos mais antigos do 

mundo, existem relatos desta cultura na Palestina de 3 mil a 4 mil anos A.C. A partir do século 

XV, com a era dos descobrimentos de Colombo, Magalhães e Juan Sebastián Elcano, passou a 

ser cultivada no Novo Mundo, na atualidade é cultivada em países como África do Sul, China, 

Nova Zelândia, Uruguai, Austrália, Marrocos, entre outros (Böhn, 2013). 

O cultivo da oliveira concentra-se entre as latitudes 30° e 45°, tanto no Hemisfério Norte 

quanto no Sul, em regiões de clima mediterrâneo, caracterizadas por verão seco e quente, 

necessitando de baixas temperaturas no período de floração para ocorrência de produções 

satisfatórias. As oliveiras possuem uma elevada longevidade, podendo alcançar uma idade 

superior aos 2500 anos.  

 

1.1. Produção Mundial 

A produção mundial de azeitonas encontra-se restrita a um pequeno número de países devido 

aos fatores edafoclimáticos que a oliveira exige, com base na figura 1 é possível verificar que 

as áreas com maiores produções coincidem com países que possuem clima mediterrâneo ou 

semiárido. 

 

A área de olival tem vindo a crescer desde 1994 até 2016 (Fig. 2), existiu apenas um pequeno 

decréscimo nos anos de 1997 e 2014, tendo sido revertido no ano seguinte. A produção 

mundial tem aumentado, no entanto tem-se registado quebras de produção em vários anos. 

Figura  1- Produção Mundial de olival (1994-2016)  

(FAO, 2016) 
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As quebras de produção podem dever-se a vários fatores, tais como o mau ano agrícola 

(ataque de pragas e doenças, temperaturas desfavoráveis, precipitação em falta ou excessiva 

etc.) e a fenómenos de safra e contra e safra (que se encontram relacionados com a própria 

espécie). 

 

 

Como seria de esperar os principais produtores de azeite entre 1994 e 2016 (Fig. 3), são a 

Espanha seguida da Itália e Grécia, Portugal ocupa assim um nono lugar, segundo os dados 

recolhidos pela FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations). A Europa produz 

cerca de 67,1% da produção mundial, a África e a Ásia produzem igualmente 15,3%, sendo que 

apenas 2,1% é produzido pelo continente Americano e 0,2% pela Oceânia. Como já foi 

mencionado anteriormente o clima é o principal responsável por esta distribuição a nível de 

produção. 

 

 
 

Figura  2- Evolução da Produção Mundial de olival (1994-2016)  

(FAO, 2016) 

Figura  3- Os 10 principais produtores de olival e os principais continentes (1994-2016)  

(FAO, 2016) 
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1.2. Produção Nacional 

O olival em Portugal encontra-se espalhado ao longo do território nacional, no entanto as 

principais regiões produtoras são o Alentejo, Ribatejo e Oeste, Trás-os-Montes e a Zona da 

Beira. 

A produção de azeite tem vindo a aumentar em Portugal, seguindo a tendência mundial. Na 

figura 4 são visíveis as alternâncias de produção inter-anual, o que pode ser explicado pela 

existência do fenómeno de safra e contra safra. Desde 2009 que a área de produção tem vindo 

a aumentar, dados mais recentes fornecidos pela FAO, referentes a 2016 indicam que a área 

total foi de 355 075 ha a que correspondeu uma produção de 617 610 toneladas. 

 

 

1.3. Classificação taxonómica 

A oliveira, Olea europaea L., pertence à família Oleacea, subfamília Oleideae. A família é 

constituída por mais de 25 géneros e cerca de 500 espécies, nomeadamente o jasmim 

(Jasminum fruticans L.), o freixo (Fraxinus excelsior L.) ou o lentisco (Phyllirea angustifolia L.), 

sendo a Olea europaea L. a única com fruto comestível. O género Olea inclui dois subgéneros: 

Olea e Paniculatae. O subgénero Olea é dividido em duas secções: Olea, que contém apenas a 

espécie Olea europaea, e Ligustroides (Jordão P.V., Marcelo M.E., e Calouro F., 2014). 

 

Figura  4- Evolução da produção de olival de Portugal (1994-2016)  

(FAO, 2016) 
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1.4. Botânica e Fisiologia  

1.4.1. Raiz 

A morfologia do sistema radicular depende do tipo de solo e do modo de propagação da 

planta, sendo que em solos com boa profundidade e permeabilidade, a planta obtida por via 

de semente (reprodução sexuada) o sistema radicular será aprumado e com certa 

profundidade. Caso esta seja obtida por propagação vegetativa (reprodução assexuada) 

através de estaca o sistema radicular é fasciculado (Regato, 2003). 

A absorção de água e nutrientes dá-se nas partes mais jovens da raiz (Fig. 5), sendo as mais 

sensíveis a ataques de fungos e nemátodos. As raízes jovens possuem uma grande capacidade 

de regeneração e apresentam uma coloração branca que à medida que envelhecem torna-se 

castanha (Barranco, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Tronco e Pernadas 

O tronco surge circular e direito inicialmente, à medida que a árvore envelhece o tronco vai 

aumentado de volume e torna-se irregular formando “cordas ou cordões” (Fig. 6), possui uma 

coloração cinzenta ou verde acinzentada. O número de pernadas é variável uma vez que 

depende do tipo de poda de formação utilizada que se altera com base no sistema de cultivo 

utilizado. No sistema tradicional ou intensivo a formação é em vaso e possui 3 a 4 pernadas a 

uma altura de 1 metro. A partir das pernadas surgem os ramos secundários dos quais se 

subdividem dando origem à copa da árvore que normalmente é arredondada e tem tendência 

Figura  5- Raízes jovens de uma oliveira adulta  

(Barranco, 2008) 
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a ficar bastante densa se esta não for alvo de podas. Os raminhos que são formados na 

primavera e outono frutificam no ano seguinte (Regato, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Folhas 

As folhas são persistentes e tem normalmente um tempo de vida entre dois a três anos. São 

folhas simples, inteiras, sem estípulas e com pecíolo curto. A disposição das folhas em cada nó 

é oposta-cruzada (Fig. 7). A forma das folhas e a dimensão varia conforme a cultivar, a forma 

pode ser oval, oval oblonga, lanceolada, oblonga e por vezes quase linear, as dimensões 

podem variar entre 3 a 8 cm de comprimento e de 1 a 2,5 cm de largura, possuem uma cor 

verde escura na página superior e na página inferior um tom cinzento prateado (Barranco, 

2008).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  6- Oliveira centenária  

(Blanca, 2018) 

Figura  7- Raminho de oliveira 

 (Blanca, 2018) 
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As folhas da oliveira estão especializadas em controlar as perdas de água. As suas 

características morfológicas permitem-lhe minimizar a interceção de luz e maximizar as trocas 

de calor enquanto que as respostas fisiológicas dos estomas ao potencial hídrico foliar e 

humidade atmosférica promovem um controlo efetivo da transpiração. As folhas minimizam a 

interseção de radiação pela sua reduzida dimensão, um posicionamento vertical (para-

heliotropismo), e elevada compactação do parênquima clorofilino (Rodrigues & Correia, 2009). 

 

1.4.4. Flor 

Dependendo da região em que se encontram as oliveiras entram em floração entre o final de 

abril e o princípio de junho. As flores são pequenas actinomorfas, com simetria regular, sendo 

desenvolvida numa inflorescência em forma de panícula (Fig. 8) que se desenvolve nas axilas 

foliares dos nós de crescimento vegetativo do ano anterior à floração. Cada inflorescência 

possui entre 10 a 40 flores, sendo o número de flores variável conforme a cultivar e dependerá 

de fatores edafo-climáticos. As inflorescências apresentam dois tipos de flores, as primeiras 

hermafroditas, compostas por estames e pistilo bem desenvolvidos, as segundas conhecidas 

por estaminíferas ou masculinas, em que o ovário está ausente ou é rudimentar não podendo 

dar lugar à formação do fruto, a quantidade deste tipo de flores dependerá da cultivar e do 

ano (Rodrigues & Correia, 2009). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8- Estruturas morfológicas da oliveira 

(Blanco, 2018) 
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1.4.5. Fruto 

Do ponto de vista botânico a azeitona é uma drupa ovóide ou sub-ovóide, composta por 3 

estruturas principais, endocarpo (caroço), mesocarpo (polpa) e epicarpo (epiderme). O 

conjunto destes três tecidos denomina-se pericarpo (Rodrigues & Correia, 2009). 

O epicarpo surge inicialmente verde e vai alterando a sua coloração à medida que se 

desenvolvem os processos de maturação do fruto, passando a violeta, roxo e por fim negro. As 

características do fruto variam de cultivar para cultivar, o que origina um elevado número de 

cultivares tendo em conta as várias utilizações do fruto e das qualidades pretendidas pelos 

produtores e modos de produção utilizados.  

 

1.5. Ciclo Vegetativo 

A oliveira caracteriza-se por ser uma espécie de folha persistente em que ocorre uma 

diminuição da atividade metabólica de novembro a fevereiro (correspondendo ao repouso 

vegetativo). As necessidades em frio rondam as 400 horas e variam consoante a cultivar 

(Regato, 2003).  

A indução floral ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Segundo a maioria dos 

autores para as nossas condições climáticas a diferenciação floral dá-se 90 dias antes da 

floração (Fig. 9). A floração inicia-se em maio, em junho sucede-se a fecundação e o 

consequente vingamento dos frutos, os frutos desenvolvem-se durante os meses de verão e 

em outubro inicia-se a fase final de maturação, e dá-se a colheita. A altura da colheita irá 

depender dos tempos de maturação de cada cultivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9- Ciclo vegetativo da oliveira 

 (Sousa, 2018) 
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A polinização é normalmente cruzada, no entanto existem variedades que são auto férteis 

(Picual, Maçanilha). Existem 2 quedas naturais dos frutos na oliveira, sendo que a primeira 

ocorre em junho logo após à fecundação, funciona como uma monda natural em que caem 

cerca de 50% dos frutos vingados. A segunda queda dá-se em julho-agosto e é devido a 

competição entre os frutos por água e substâncias azotadas, no entanto pode ser devido a 

ataques de traça ou pela mosca, o que não sendo neste caso uma queda natural pode 

comprometer a colheita (Regato, 2003). 

 

1.6. Escala Fenológica  

Existem diversos conceitos para classificação, por meio de códigos, das diferentes etapas 

verificadas no decorrer do ciclo de desenvolvimento da oliveira. Segundo Cabral (2009), a 

escala alfabética utilizada (Quadro 1) é a proposta por Colbrandt & Fabré (1972) assente nas 

normas Plant Protection, que classifica apenas os diferentes estados fenológicos ocorridos no 

desenvolvimento floral, desde o estado Invernal (A) até ao endurecimento do endocarpo (I¹), 

representado na figura 10. 

 

Quadro 1- Estados fenológicos para a oliveira, segundo a escala fenológica de Colbrant & 
Fabré (1972) 

 
Escala de Colbrant e Fabré 

 

Estado A – Estado invernal: o gomo terminal e os axilares estão em repouso vegetativo 

Estado B – Início vegetativo: o gomo terminal e os axilares revelam início de crescimento 

Estado C – Aparecimento dos botões florais: o cacho revela diferentes verticilos de botões 

Estado D - Inchamento dos botões florais: botões inchados, suportados por pedicelos curtos; 
as brácteas na base separam-se da haste floral 

Estado E – Corolas completamente visíveis: a separação do cálice e da corola é visível; os 
pedicelos alongados separam os botões do eixo da inflorescência 

Estado F – Desabrochamento: primeiras flores desabrochadas 

Estado F¹ – Plena floração: a maioria das flores está desabrochada 

Estado G – Queda das pétalas: as pétalas escurecem e separam-se do cálice 

Estado H – Vingamento: frutos jovens visíveis mas ultrapassando pouco a cúpula formada 
pelo cálice 

Estado I – Frutos em crescimento (1º estado): frutos com o tamanho de um grão de pimenta 

Estado I¹ – Frutos em crescimento (2º estado): frutos mais desenvolvidos, atingindo 8 a 10 
mm de comprimento; princípio da lenhificação do endocarpo 
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Figura  10- Ilustração dos estados fenológicos da oliveira, segundo a escala fenológica de Colbrant & Fabré (1972) 

 

1.7. Variedades 

No quadro 2 são apresentadas as cultivares de oliveira e as suas características, como aptidão 

para a produção de azeite ou azeitona de mesa, o seu rendimento em azeite, estado de 

maturação e sistema de condução do olival. 
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Quadro 2- Cultivares de oliveira e as suas características 

(Adaptado de Regato, 2003) 

Variedades Aptidão Rendimento 
em Azeite 

Maturação Sistema de condução 

Arbosana, Azeite Elevado Tardia Sebe 

Chiquitita  Azeite  Elevado Média Sebe 

Picual Azeite Elevado Média Vaso 

Verdeal Dupla aptidão Elevado Tardia Vaso 

Arbequina Azeite Elevado Precoce Vaso 

Hojiblanca  Dupla aptidão Baixo Precoce Vaso 

Galega Dupla aptidão  Baixo Precoce Vaso 

Cobrançosa Azeite Elevado Tardia Vaso 

Maçanilha Dupla aptidão Elevado Média Vaso 
 

 

1.8. Exigências Edafoclimáticas  

1.8.1. Clima Mediterrâneo 

O clima Mediterrâneo é aquele que ocorre, principalmente, na bacia do Mar Mediterrâneo (sul 

da Europa e norte da África). No entanto podemos encontrar também este tipo de clima no 

litoral sul do Oceano Pacífico (costa oeste dos Estados Unidos), sudeste da Austrália, sul do 

Chile e oeste do Oriente Médio, como é visível na figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11- Locais onde predomina o clima mediterrânico 

 (Geographicae, 2007) 



14 

É caracterizado por ter invernos moderadamente frios e chuvosos, e verões quentes e secos. A 

precipitação ocorre de forma desfasada entre os meses de outono/inverno, sendo nula nos 

meses de verão. Na figura 12 surgem gráficos pluviométricos representantes de várias cidades 

portuguesas, nos quais é possível verificar o desfasamento da precipitação ao longo do ano e a 

ocorrência nula na estação quente. 

 

 

O clima em Portugal é mediterrânico Csa no sul e Csb no norte, de acordo com a classificação 

climática de Köppen-Geiger. 

• Csa, corresponde a um clima temperado mediterrâneo com verão quente e seco nas 

regiões interiores do vale do Douro (parte do distrito de Bragança), assim como nas regiões a 

sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela (exceto no litoral oeste do Alentejo e Algarve). 

Figura  12- Gráficos pluviométricos de algumas cidades Portuguesas 

 (Gráfico de Portugal, 2017) 
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• Csb, corresponde a um clima temperado mediterrâneo com verão seco e suave, em 

quase todas as regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do 

litoral oeste do Alentejo e Algarve (IPMA, 2020). 

1.8.2. Necessidades Hídricas 

A oliveira é cultivada em zonas que se caracterizam por verões quentes e secos e invernos frios 

e pouco húmidos, com precipitações anuais de 250 a 450 mm (AgroEs.es, 2018).  

A oliveira adapta-se bem a ambientes em que a precipitação total anual é inferior a 600 mm. 

No norte de África conseguem ser obtidas boas produções na ordem dos 200 mm de 

precipitação total anual, no entanto as árvores têm de ser colocadas em compassos bastante 

largos cerca de 20 árvores/ha em solos de textura ligeira de forma a que as plantas consigam 

explorar um maior volume de solo, suportando melhor o período de seca (Regato, 2003) 

É possível produzir olival em sequeiro, no entanto as produções poderão ser superiores caso 

seja disponibilizada água, sobretudo nas alturas de maior necessidade hídrica e nutricional, o 

fornecimento de rega em conjunto com o uso de outras técnicas culturais permite minimizar o 

fenómeno de safra e contra safra no olival, o aumento da produção deve-se 

fundamentalmente ao maior número de frutos que vigam por ramo frutífero, ao tamanho 

superior dos frutos e ao maior número de ramos frutíferos em relação às condições de 

sequeiro (Rodrigues & Correia, 2009). 

 

1.8.3. Tipos de Solo 

A oliveira adapta-se a uma variada gama de solos, embora prefira os de textura 

moderadamente fina - francos, franco limosos, franco-argilosos e franco-argilo-limosos, ricos 

em calcário, com boa profundidade (cerca de 1 m) e bem drenados. Adapta-se bem em solos 

moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos (pH 8,5) (DRAP, 2018). 

A oliveira é uma das espécies com maior resistência à salinidade, sendo que é possível cultiva-

la em solos em que as outras espécies não conseguem sobreviver. A tolerância a salinidade é 

medida pela condutividade elétrica (C.E), expressa em deciSiemens por metro (dS/m), a 

oliveira possui uma tolerância elevada uma vez que para valores inferiores a 4dS/m, a 

produção não é afetada (Tapia, 2003). 
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2. Nutrição Vegetal  

A fertilização é uma prática cultural que se deve efetuar antes da plantação do olival e durante 

a sua vida útil. 

É de ter presente que fertilizar muito não significa fertilizar bem. Uma fertilização que não 

tenha em devida conta as necessidades efetivas do olival pode significar um custo que, em 

alguns casos e pelos desequilíbrios que provoca, pode conduzir a menores rendimentos do que 

os obtidos se nada se tivesse aplicado. Não há receitas sobre a fertilização a realizar no olival e 

cada caso é um caso. Existem meios de diagnóstico para avaliar o estado de fertilidade do solo 

e de nutrição da cultura que devem ser utilizados para fundamentar as recomendações de 

fertilização.  

As recomendações de fertilização para o olival baseiam-se num conjunto de conhecimentos 

comuns à generalidade das cultura e noutros, que sendo específicos, importa salientar. Estão 

neste caso as quantidades de nutrientes removidas do solo pela oliveira, necessários à 

produção de determinada quantidade de azeitona, e as fases do ciclo cultural em que a 

necessidade dos referidos nutrientes é mais elevada (Jordão et al., 2014). 

 

2.1. Remoção dos nutrientes 

Os elementos indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer planta, ou nutrientes vegetais 

são: hidrogénio, oxigénio, carbono, azoto, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio, ferro, 

manganês, zinco, cobre, níquel, boro, molibdénio e cloro (Varennes, 2003). 

Se alguns nutrientes existem em quantidades suficientes no solo ou na atmosfera para 

permitirem o crescimento e a produção de determinada cultura, outros há que, em certas 

condições, é necessário fornecer, como acontece frequentemente com o fósforo e potássio. 

No caso das culturas arbóreas, como o olival, estes dois nutrientes devem ser aplicados ao solo 

antes da sua plantação. 

A partir da entrada efectiva em produção, a fertilização visa, para além de corrigir algumas 

características do solo, restituir a este as quantidades de nutrientes que se vão perdendo, em 

especial através da azeitona produzida e da lenha de poda (Jordão et al., 2014). 
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2.2. Épocas do ciclo cultural com as necessidades em nutrientes mais 

elevadas 

As culturas arbóreas têm a possibilidade de armazenar fotoassimilados nalguns dos seus 

órgãos, verificando-se a sua translocação mais ou menos rápida, bem como de alguns 

nutrientes, em função das necessidades da planta. As exigências nos diferentes nutrientes 

variam consoante a fase do ciclo. 

Na oliveira, o azoto promove a atividade vegetativa, designadamente o crescimento das 

folhas, dos raminhos, do tronco e das raízes, sendo também fundamental aos processos de 

floração e frutificação. Apesar de ser imprescindível em todas as fases do ciclo da cultura, o 

período que medeia entre o início da rebentação (fevereiro-março) e o endurecimento do 

caroço (julho-agosto) apresenta especial relevo. A floração e o vingamento do fruto representa 

cerca de um terço das necessidades totais em azoto. 

O potássio tem uma ação fundamental no equilíbrio das atividades metabólicas das plantas e 

funciona como regulador do seu estado hídrico. Confere maior resistência a condições 

climáticas desfavoráveis (frio e secura) e a pragas e doenças. Tem ainda uma função relevante 

na diferenciação dos gomos da oliveira e consequentemente na floração, no crescimento do 

fruto e na formação do azeite. Nesta fase, as exigências em potássio podem representar uma 

percentagem significativa do total. A remoção de potássio através da azeitona pode equivaler 

a dois terços do total.  

O fósforo desempenha um papel relevante na multiplicação celular e daí a sua importância na 

atividade vegetativa primaveril, no desenvolvimento radicular e na floração. Também o 

magnésio, que entra em quantidades apreciáveis na composição da clorofila, presente quer 

nas folhas quer nos frutos, tem uma especial importância durante a atividade vegetativa. A 

aplicação destes nutrientes, desde que justificada, poderá ocorrer ao longo do ciclo. 

O cálcio é um constituinte importante das paredes celulares e intervém, para além de outros 

processos, nos processos de expansão celular, respiração e maturação dos frutos. Tem baixa 

mobilidade na planta, bem como no solo, sendo absorvido através das zonas mais jovens da 

raiz. Assim, em situações de carência do nutriente, normalmente associada a solos ácidos, a 

sua aplicação deverá preceder o período de maior crescimento das árvores. 

A oliveira é particularmente sensível à falta de boro, que ocorre com frequência nos olivais 

portugueses. Esta carência condiciona fortemente o processo reprodutor da árvore, podendo 
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conduzir à diminuição da percentagem de flores perfeitas e do vingamento dos frutos. As 

necessidades deste nutriente, são assim, mais elevadas na fase de floração. 

O ferro é, entre os micronutrientes, o que é exigido em maiores quantidades pela oliveira. 

Salvo condições particulares (por ex.: solos calcários), os níveis presentes no solo satisfazem 

normalmente as necessidades da cultura. No que respeita ao manganês, zinco e cobre, são 

nutrientes necessários em pequenas quantidades, podendo ser veiculados por alguns produtos 

fitofarmacêuticos (Jordão et al., 2014). 

 

2.3. Meios de diagnóstico do estado de fertilidade do solo e de 

nutrição do olival   

A prática de fertilização racional implica fornecer às culturas os nutrientes de que necessitam, 

através da aplicação de adubos e/ou corretivos, nas quantidades e épocas adequadas, ou criar 

condições para que estejam facilmente disponíveis no solo preservando, simultaneamente, o 

ambiente. 

Deste modo e a fim de preconizar uma fertilização racional, é necessário ter em conta não só o 

estado de fertilidade do solo, mas também saber se os nutrientes neles existentes estão 

efetivamente a ser aproveitados pela cultura, conhecer as necessidades em nutriente para 

uma dada produção esperada e, ainda, as características do olival. Para atingir esse objetivo, 

há que recorrer aos meios de diagnóstico disponíveis e a informação complementar relevante. 

Os meios de diagnóstico do estado de fertilidade do solo e de nutrição das culturas arbóreas e 

arbustivas mais utilizados são respetivamente, a análise de terra e análise foliar. A informação 

complementar de apoio ao diagnóstico a efetuar em cada olival consiste na observação de 

sintomatologia anómala, que pode alertar para a existência de desequilíbrios nutritivos na 

cultura, bem como nos conhecimentos das características do olival (idade, densidade de 

plantação, sistema de manutenção do solo, nível de produção, etc.) e das principais práticas 

culturais efetuadas (fertilização, rega, poda, controlo de pragas e doenças). Esta informação 

deve ser registada e acompanhar o material vegetal quando remetido aos laboratórios para 

análise.  

Se o olival for regado, é igualmente importante conhecer as características da água de rega, 

pelo que se deve proceder periodicamente à sua análise (Jordão et al., 2014). 
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2.3.1. Análise de terra 

A análise de terra, efectuada em amostras convenientemente colhidas, permite o 

conhecimento das características físicas e químicas do solo. Não obstante a sua importância 

como meio de avaliar o estado de fertilidade do solo, tem algumas limitações no âmbito da 

fundamentação das recomendações de fertilização para culturas arbóreas e arbustivas. Tais 

limitações prendem-se com a representatividade da amostra colhida, em relação ao volume de 

solo efectivamente explorado pelas raízes, e com a falta de métodos laboratoriais de extração 

de nutrientes do solo adequadamente calibrados para estas culturas.  

Por outro lado, sempre que a fertilização seja localizada, os resultados das análises das 

amostras de terra dificilmente traduzirão o efeito da referida fertilização. É assim natural 

concluir que, para este tipo de situações, a informação prestada pela análise de terra não se 

harmoniza, por vezes, com o comportamento revelado pelas culturas. Todavia, não se pode 

dispensar o seu uso, especialmente antes da plantação do olival em que não é possível 

recorrer a outros meios de diagnóstico. Após a plantação, deve efetuar-se de forma periódica, 

com o objetivo de monitorizar a evolução de alguns parâmetros de fertilidade do solo, como o 

fósforo, o potássio e o pH. 

A periodicidade aconselhada para a sua realização é de quatro anos (Jordão et al., 2014). 

 

2.3.2. Análise foliar 

A análise foliar é, atualmente, o meio de diagnóstico mais eficaz para avaliar o estado de 

nutrição das culturas arbóreas e arbustivas, com o objetivo de fundamentar uma 

recomendação de fertilização racional.  

A sua utilização assenta na relação existente entre a concentração de nutrientes nas folhas, em 

determinadas fases do ciclo da cultura, e o desenvolvimento vegetativo, a produtividade e/ou 

a qualidade da produção. A existência de tal relação significa que a composição mineral das 

folhas reflete o grau de disponibilidade dos nutrientes no solo e a sua capacidade para 

alimentar as plantas. No entanto, para que seja possível fazer um diagnóstico, é necessário 

saber interpretar os resultados da análise foliar, o que prossupõe que se tenham estabelecido, 

previamente, valores de referência para cada um dos nutrientes. Estes são comparados com os 

valores obtidos nas amostras de folhas colhidas na cultura em causa, permitindo detetar quais 

os nutrientes que estão em deficiência, excesso ou num nível adequado (Jordão et al., 2014). 
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2.4. Efeito da fertilização na produção de azeitona 

De um modo geral, a aplicação de azoto ao olival conduz a acréscimos significativos de 

produção quando o solo é delgado, pobre em matéria orgânica, de textura ligeira, os teores 

foliares do nutriente se encontram baixos e não existem outros fatores limitantes, como a 

disponibilidade de água, etc... Salvo condições especiais, a aplicação de azoto não se justifica 

desde que o teor foliar do nutriente se encontre confortavelmente dentro do intervalo de 

suficiência para a espécie ou cultivar. 

Em algumas situações de sequeiro, a aplicação de azoto por via foliar, ou ao solo e às folhas, 

pode ser mais eficaz do que a sua aplicação exclusivamente ao solo.  

Nos países olivícolas, são escassas as respostas do olival à aplicação do fósforo. As 

relativamente reduzidas necessidades da cultura neste nutriente, por um lado, e a 

possibilidade de existência de micorrizas que facilitam a absorção do fósforo, mesmo em solos 

aparentemente pobres neste nutriente, por outro, podem explicar esse facto. Nos olivais 

adultos, a aplicação de fósforo deve ser considerada quando o teor foliar do nutriente se 

encontrar baixo, podendo ser dispensada quando o estado de nutrição seja adequado e as 

produções previstas sejam modestas. 

A aplicação de potássio à instalação em olivais de sequeiro, em solos pobres ou fixadores do 

nutriente, é uma opção que pode conduzir a apreciáveis aumentos da produção de azeitona. 

Nos olivais em produção, sempre que o seu teor foliar seja baixo é expectável que existam 

respostas positivas à sua aplicação, tal como, aliás, em olivais muito produtivos.  

Todavia, a disponibilidade de água no solo é, para este nutriente tal como para os outros, um 

importante fator limitante à sua utilização pela planta. 

Não é frequente a observação de sintomas de deficiência de cálcio, estando a ocorrência de 

valores foliares abaixo do intervalo de normalidade associada a olivais instalados em solos 

ácidos e/ou com carência em boro (Jordão et al., 2014). 

No que respeita ao magnésio, nutriente sobre o qual o trabalho experimental no olival ainda é 

reduzido, a sua carência tem sido detetada especialmente em olivais instalados em solos 

ácidos e/ou pobres no nutriente.  

Quanto à carência de ferro, não se dispõe de informação sobre a sua relevância económica do 

nosso país. De forma particularmente evidente já foi detetada em plantações instaladas em 

solos alcalinos, especialmente ricos em carbonatos, com a cv ‘Arbequina’, tida como suscetível 
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à carência de ferro, ao contrário do que acontece com a cv ‘Hojiblanca’ considerada tolerante. 

Estas duas cultivares surgem nos nossos olivais do Alentejo, sendo a ‘Arbequina’ a cultivar 

dominante nos olivais em sebe. A seleção de cultivares resistentes à clorose férrica ou a 

eventual adoção de porta-enxertos que sejam pouco sensíveis àquela são medidas a adotar à 

instalação do olival, dado que a sua correção tem um custo relativamente elevado. 

A carência de boro é frequente no nosso país. A aplicação deste nutriente, nesta situação, 

pode conduzir a aumentos de produção muito apreciáveis, que se podem traduzir por um 

multiplicar por dois, três ou mais a produção existente antes da sua correção. 

Em alguns casos efetuados em Portugal, em que se analisaram folhas de diferentes cultivares 

de oliveira, amostradas no repouso invernal, revelaram uma relação direta entre a 

concentração de boro e os teores de azoto, magnésio, cálcio e manganês e uma relação 

inversa entre aquela e a de potássio. Desta forma, uma situação de deficiência de boro pode 

conduzir a valores mais baixos de outros nutrientes, levando-os, inclusivamente, a 

concentrações que, nalguns casos, podem ser consideradas como de insuficiência. Este facto 

sublinha a importância de uma adequada interpretação dos valores da análise foliar e, 

consequentemente, da necessidade de um diagnóstico correto do estado nutritivo de cada 

olival, em que se considere o valor de todos os nutrientes e as relações entre as suas 

concentrações na folha. 

Relativamente ao efeito da fertilização sobre algumas características da azeitona, como seja o 

índice de maturação, o peso médio do fruto, a relação polpa/caroço, a resistência ao 

desprendimento ou o teor de gordura, resultados experimentais obtidos em Portugal mostram 

os aspetos que se apresentam a seguir. 

No que respeita ao índice de maturação, que se baseia na coloração da epiderme e da polpa 

dos frutos e pretende traduzir o estado de maturação, a fertilização não afetou o seu valor. Há, 

todavia, estudos noutros países que sugerem que a aplicação de azoto pode atrasar a 

maturação dos frutos, quer por promover a atividade vegetativa, quer por conduzir a 

produções mais elevadas. 

O peso médio do fruto pode diminuir com a aplicação de níveis crescentes de azoto, como se 

verificou em ensaios com as cultivares ‘Cobrançosa’ e ‘Galega Vulgar’. Este comportamento foi 

igualmente observado noutros países, nomeadamente em consequência de um aumento da 

produção resultante da aplicação de azoto, uma vez que há uma relação inversa entre a 

quantidade da produção e o peso médio da azeitona. 
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A relação polpa/caroço não foi afetada pelas fertilizações estudadas, com exceção de um 

ensaio envolvendo a cv. ‘Carrasquenha’ em que a aplicação de potássio aumentou o seu valor. 

Existem, todavia, referências a um eventual efeito negativo da aplicação de azoto sobre o valor 

daquela relação, especialmente quando esta adubação se traduz por aumentos de produção. 

Uma relação negativa entre a produção de azeitona e o valor desta relação é, assim, de 

esperar. 

Tal como para a relação anterior, apenas num ensaio envolvendo a cv. ‘Carrasquenha’ se 

verificou um aumento da resistência dos frutos ao desprendimento, em consequência da 

aplicação do potássio, não se tendo verificado qualquer influência da aplicação de outros 

nutrientes. 

O teor de gordura da azeitona pode aumentar ou diminuir em consequência da aplicação de 

azoto, enquanto o fósforo pode conduzir à sua redução. De um modo geral, observa-se uma 

relação inversa entre o nível de produção e o teor de gordura dos frutos (Jordão et al., 2014). 

 

2.5. Fertilização de produção 

A fertilização de produção visa assegurar um adequado estado nutricional do olival, de forma a 

possibilitar colheitas de azeitona em quantidade e qualidade e, ao mesmo tempo, a preservar 

o ambiente. Esta fertilização deverá ter em consideração as necessidades de nutrientes 

relativas à produção de frutos e, também, as referentes ao crescimento das árvores. 

A formulação de recomendações de fertilização racionais exige o conhecimento dos resultados 

da análise foliar, da análise de terra, da qualidade da água de rega, bem como das 

características dos olivais (Jordão et al., 2014). 

 

2.5.1. Aplicação de corretivos 

A aplicação de corretivos minerais ao olival visa, sobretudo, corrigir a acidez do solo, sendo 

esta prática seguida quando os valores de pH (H₂O) do solo são inferiores a 6,0. 

Relativamente aos corretivos orgânicos, recomenda-se a sua aplicação ao solo, de dois em dois 

anos ou de três em três anos, à razão de 20 a 30 toneladas por hectare (as quantidades a 

aplicar não deverão ser superiores a 10 toneladas por hectare e ano), sempre que o resultado 

da análise de terra indique um teor de matéria orgânica inferior a 1%. 
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A aplicação de corretivos orgânicos, tal como de corretivos minerais, deverá ter lugar no fim 

do inverno, precedendo a rebentação. 

Os corretivos devem ser espalhados uniformemente sobre o terreno e incorporados, logo de 

seguida, através de uma mobilização do solo (Jordão et al., 2014). 

 

2.5.2. Aplicação de nutrientes 

As quantidades de unidades fertilizantes de azoto, fósforo, potássio e magnésio recomendadas 

para a fertilização do olival em produção deve ter em devida conta os resultados da análise 

foliar e a produção esperada de azeitona. 

 

Azoto  

O azoto é o elemento fertilizante cujos efeitos são mais evidentes no vigor vegetativo das 

árvores e na quantidade das produções. É também, o nutriente que pode causar problemas 

ambientais. A adubação azotada deverá, por isso, merecer um especial cuidado não só no que 

respeita as doses a aplicar, que devem ser apenas as estritamente necessárias, mas também 

no tocante às épocas de aplicação, que deverão ser aquelas que conduzam a um melhor 

aproveitamento do azoto pelas árvores. 

Sempre que os teores foliares de azoto se manifestem insuficientes, recomenda-se que seja 

feita uma avaliação da adequação das restantes práticas culturais utilizadas, particularmente 

as que interferem com a nutrição azotada das árvores. Tenha-se presente que a instalação de 

um coberto vegetal permanente pode implicar uma aplicação complementar de azoto para a 

sua manutenção, particularmente se se tratar de um coberto exclusivamente à base de 

gramíneas. 

Às doses de azoto recomendadas devem deduzir-se as quantidades veiculadas pela água de 

rega, bem como as quantidades fornecidas pela matéria orgânica do solo. 

Nos olivais de fertirrega, as doses recomendadas de azoto devem ser aplicadas ao longo do 

período de rega que, em geral, decorre entre finais de março e finais de outubro, sendo que, 

cerca de três quartos da dose deve ser aplicada desde o início da rega até ao endurecimento 

do caroço (meados de julho). A restante quantidade deve ser distribuída até perto do final do 

período de rega (Quadro 3). 
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Dado que a aplicação de fertilizantes, nomeadamente azotados, através da água de rega 

aumenta a sua eficiência, poderá haver uma redução de 25% a 30% das quantidades indicadas 

para cada situação. 

 

Fósforo, potássio e magnésio 

As quantidades de fósforo e potássio indicadas no quadro 3 devem ser corrigidas de acordo 

com a riqueza do solo nestes nutrientes e, também, com o teor de calcário total, no caso do 

fósforo, e com a textura no caso do potássio, podendo duplicar quando o solo apresentar 

teores de carbonatos e textura fina, respetivamente.  

Quanto ao magnésio, dever-se-á ter em atenção o teor de potássio extraível do solo para que, 

sempre que este seja alto, se reforce a quantidade a aplicar.  

Nos olivais com fertirrega, a fertilização com potássio deverá iniciar-se no final de 

março/princípio de abril, aplicando cerca de 70% da dose total entre o endurecimento do 

caroço e o final de outubro. O fósforo e o magnésio poderão ser distribuídos uniformemente 

durante o período de rega (Quadro 3). 

 

Quadro 3- Repartição da aplicação de azoto, fósforo, potássio e magnésio em fertirrega 

(Jordão et al., 2014) 

 

 

Estes nutrientes, se existentes na água de rega com um valor expressivo, devem ser 

igualmente contabilizados aquando da programação da fertilização do olival.  

As situações de carência de potássio podem, ainda, corrigir-se através de aplicações por via 

foliar, particularmente quando o teor de humidade do solo é suficiente ou o olival se encontra 

instalado em solos calcários (Quadro 4). 
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Para a correção da carência de magnésio, recomenda-se a aplicação ao solo de um adubo que 

contenha aquele nutriente ou, no caso de solos com pH baixos e pobres em cálcio e magnésio, 

a aplicação de calcário magnesiano ou dolomítico. Pode proceder-se, ainda, a aplicações por 

via foliar de sulfato de magnésio ou de nitrato de magnésio (Quadro 4). 

Quadro 4- Quantidades indicativas de fertilizantes a aplicar por via foliar ao olival em 
situações de carência  

(Jordão et al., 2010) 

 

Boro e outros micronutrientes 

Quando o teor foliar de boro é insuficiente, a sua aplicação pode ser efetuada por via foliar 

(quadro 4) e/ou ao solo. Todavia, há que ter a certeza da sua necessidade, pois em caso de 

aplicação em excesso pode afectar negativamente a produção e, por vezes, conduzir a morte 

das árvores devido a problemas de toxicidade. Para evitar problemas de excesso devido a uma 

distribuição irregular no terreno, os adubos boratados deverão ser aplicados ao solo em 

solução.  

Quando os olivais estão instalados em solos com pH (H₂O) igual ou inferior a 6,5 as aplicações 

podem corresponder a 2, 1 e 0,5Kg/há de boro (B). Assim, poderá ser aumentado cerca de 50% 

quando se encontrem em solos de pH (H₂O) superior a 6,5. 
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Nos olivais com fertirrega, o boro deverá ser aplicado preferencialmente antes da floração. 

Todavia, a sua aplicação através da água de rega exige cuidados particulares, de forma a evitar 

uma distribuição heterogénea que conduza a situações de toxicidade. 

As aplicações de ferro, manganês e zinco podem ser efectuadas ao solo. Contudo, em solos 

calcários, a eficácia destas aplicações é reduzida, sugerindo-se, nestas condições, a aplicação 

por via foliar. No entanto, no caso do ferro, as aplicações por via foliar conduzem, por vezes, a 

resultados pouco satisfatórios. O emprego de quelatos de ferro injectados no tronco das 

árvores ou ao solo, na proximidade do tronco, em olivais de sequeiro, ou aplicados através da 

água de rega, em olivais de regadio, apresenta-se como a forma mais eficaz de remediar esta 

carência. A sua prevenção através do uso de porta-enxertos/cultivares resistentes à clorose 

férrica surge como medida mais adequada (Jordão et al., 2014). 

 

2.6. Alguns aspectos da fertirrega 

A fertirrega consiste na aplicação de fertilizantes às plantas através da água de rega, sendo 

esta utilizada como veículo para transportar os nutrientes à rizosfera. Recorre-se a esta prática 

nos sistemas de rega localizada, como a rega gota-a-gota. 

A fertirrega apresenta várias vantagens, como seja a possibilidade de aplicar os nutrientes nas 

épocas mais adequadas às necessidades da cultura, de controlar rigorosamente a dose e a 

uniformidade de distribuição, de aplicar os nutrientes na zona de máximo desenvolvimento 

radicular e de maior absorção de água, resultando, de um modo geral, numa maior eficácia 

dos fertilizantes. Permite, ainda, a ausência de tráfego de maquinaria no olival e a 

automatização da fertilização, com a consequente economia de mão-de-obra e protecção do 

solo. 

De entre os inconvenientes da fertirrega, referem-se o elevado custo inicial da infraestrutura, a 

exigência de pessoal especializado e a possibilidade de entupimento dos gotejadores, bem 

como a acumulação de sais no solo e a eventual contaminação de água subterrâneas, caso as 

quantidades de água e fertilizantes utilizados sejam excessivos. 

Efetivamente, o facto de alguns nutrientes, em especial o azoto, serem muito móveis no solo, 

faz com que se encontrem sujeitos a perdas por lixiviação até camadas profundas, com efeitos 

ambientais negativos, pelo que é importante uma adequada gestão da água de rega.  
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O potássio aplicado através da fertirrega é menos móvel no solo do que o azoto, mas desloca-

se mais facilmente que o fósforo. Este apresenta, no entanto, maior mobilidade em fertirrega 

do que aplicado de forma convencional.  

Consoante as épocas de maiores exigências em nutrientes por parte da oliveira, bem como o 

seu comportamento no solo, assim deverá proceder ao fracionamento da aplicação dos 

nutrientes ao longo do ciclo da cultura.  

Pode recorrer-se a diferentes tipos de fertilizantes (simples, composto, soluções concentradas) 

em fertirrega. Deve-se assim ter presente que os adubos devem apresentar solubilidade 

elevada, reação ácida a neutra, baixa capacidade de salinização do solo, compatibilidade com 

os outros fertilizantes e com a água de rega, bem como ausência de fitotoxidade e de efeito 

corrosivo para o sistema de rega (Jordão et al., 2014). 

 

2.7. Adubação por via foliar 

Nos casos em que se verifique uma insuficiente absorção de nutrientes através do sistema 

radicular, devido a condições desfavoráveis de solo ou clima, é conveniente a sua aplicação por 

via foliar. Além disso, quando se observem sintomas de desequilíbrio nutricional, confirmado 

pela análise foliar, a aplicação de um ou mais nutrientes pode efectuar-se às folhas, de modo a 

corrigir mais rapidamente o desequilíbrio diagnosticado. Esta forma de aplicação é de 

privilegiar na correcção de carências de alguns micronutrientes. 

Para cada um dos fertilizantes podem ser efectuadas duas a três aplicações anuais, devendo a 

primeira ocorrer cerca de um mês antes da floração e as seguintes após a fase de plena 

floração. No caso do potássio, justifica-se, por vezes, a realização de uma aplicação no final do 

verão ou início do outono. Para aumentar a absorção de boro, aconselha-se acrescentar ureia 

na concentração de 1 % de solução com este elemento. 

Recomenda-se a utilização de molhantes nas caldas, cuja aplicação deve ter lugar de manhã ou 

ao fim da tarde, evitando sempre as horas de maior calor. O uso de fungicidas que veiculem 

alguns micronutrientes (caso do manganês, zinco e cobre) pode prevenir a ocorrência de tais 

insuficiências. A aplicação de caldas com nutrientes às plantas pode ser feita em simultâneo 

com a de produtos fitofarmacêuticos, desde que não haja incompatibilidade entre estes e os 

fertilizantes utilizados (Jordão et al., 2014). 
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3. Técnicas Culturais 

3.1. Plantação 

Os agricultores habitualmente recorrem a viveiros de forma a adquirirem as plantas já 

enraizadas, e como o processo de propagação vegetativa tem uma taxa de insucesso elevada, 

é comum recorrer-se à compra de plantas a viveiros.  

O compasso utilizado irá depender do local da instalação do pomar, e do tipo sistema de 

produção pretendido. Com base no compasso utilizado, podemos distinguir 3 tipos de olival: 

 Olival tradicional (até 200 árvores/ha); 

 Olival intensivo (superior a 200 árvores/ha); 

 Olival em sebe (superior a 1000 árvores/ha). 

A plantação pode ser realizada na primavera ou no outono, sendo que ambas as épocas 

apresentam vantagens e desvantagens.  

Na primavera o risco de geadas é menor, no entanto aproxima-se o verão o que significa um 

maior risco de elevadas temperaturas, que possam danificar a jovem árvore.  

No outono existe à partida maior disponibilidade hídrica, contudo o risco de geadas é elevado. 

A escolha da data de plantação, tem de ter em atenção todos estes fatores, tendo em conta a 

localização pretendida para a instalação do olival. 

 

3.2. Sistema de Rega 

Para o aumento da produtividade é necessário disponibilizar água à cultura. O sistema de rega 

mais utilizado é por rega localizada (gota-a-gota). No entanto existem outro tipo de sistemas 

que poderão ser utilizados, mas que atualmente não tem expressão. 

 

3.3. Poda 

A poda é necessária para manter o equilíbrio entre as funções vegetativa e reprodutiva, 

tornando compatível a máxima produção e a vitalidade da árvore, alargando ao máximo o seu 

período produtivo e atrasando a decrepitude e a morte da árvore (Barranco, 2008). 

Consideram-se vários tipos de poda na oliveira de acordo com a fase do seu ciclo vegetativo: 

poda de formação, poda de produção e poda de renovação ou rejuvenescimento. De acordo 

com o modo de execução pode considerar-se ainda, a poda manual e a mecânica.  
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A poda é frequente ser anual em olivais de regadio e de produção intensiva. Para além de ser 

utilizada para rejuvenescer a árvore, e aumentar a sua produtividade, é também importante 

como meio de luta cultural na proteção da cultura contra as pragas e doenças. 

 

3.4. Colheita 

A colheita do fruto varia consoante a cultivar e as condições climáticas, que determinam o 

estado de maturação das azeitonas e consequentemente a época de colheita; exceto se existir 

o perigo de ataque por mosca-da-azeitona, que nesse caso, pode levar à antecipação da 

colheita (Alcobia & Ribeiro, 2001). 

A colheita das azeitonas pode ser feita manualmente ou mecanicamente. Atualmente a 

colheita tradicional tem vindo a ser substituída pela colheita mecânica. A colheita tradicional 

acarreta custos muitos elevados em mão de obra e acentua o fenómeno de safra e conta safra, 

visto danificar os ramos que iriam entrar em produção no ano seguinte, enquanto que a 

colheita mecânica, permite diminuir os tempos de colheita e os danos provocados nos ramos, 

atenuando assim as alternâncias de produção inter-anuais. 

 

4. Pragas e doenças 

A lista de problemas fitossanitários referenciados para a oliveira é extensa, sendo o número de 

pragas e doenças bastante elevado as mais importantes são as que a seguir se referem. 

 

4.1. Mosca da Azeitona (Bactrocera oleae) 

É a praga de maior importância económica na cultura. A sua área de distribuição geográfica 

estende-se por todos os países da Costa Mediterrânica e do próximo oriente até à Judeia e 

África (Patanita, 2012). Recentemente esta praga chegou à América do Norte e Central. No 

Douro e no Minho tem vindo a expandir-se devido do abandono de Olivais e à não apanha da 

azeitona, fator que favorece o crescimento das populações (DRAP, 2018). 

Os insetos adultos são pequenas moscas de 4 a 5 mm de comprimento, tem coloração 

acastanhada mais ou menos intensa com manchas escuras no abdómem (Fig. 13), as asas são 

alongadas e incolores (Patanita, 2012). 
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4.2. Traça da oliveira (Prays oleae Bernard) 

Os adultos são pequenas borboletas com cerca de 6 a 6,5 mm de comprimento e 13 a 17mm 

de envergadura (Fig. 14). Possuem asas anteriores de cor cinzenta prateada com pequenas 

manchas escuras dispersas e asas posteriores de cor cinzenta prateada uniforme (Gonçalves & 

Torres, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Cochonilha negra (Saissetia oleae Olivier) 

A cochonilha negra é uma praga muito frequente em olivais, os adultos medem cerca de 2 a 5 

mm de largura (Fig. 15). Apresentam cor escura e possuem um “H” em relevo no dorso 

(Patanita, 2012).  

 

 

Figura  13- Adulto da Mosca da 
azeitona (imagem ampliada) 

 (DRAP, 2018) 

Figura  14- Adulto da traça da oliveira 

(Gonçalves & Torres, 2005) 
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4.4. Algodão da oliveira (Euphyllura olivina) 

É uma praga comum dos olivais mediterrânicos, sobretudo nas regiões onde as elevadas 

humidades relativas e as temperaturas amenas favorecem o seu desenvolvimento (Mendes & 

Cavaco, 2017). Surge uma espécie de algodão na árvore que nos indica a presença desta praga 

(Fig. 16). O adulto tem cerca de 2 mm de comprimento, a sua cor é verde clara, tornando-se 

acastanhada com a idade (Gonçalves & Torres, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Tripe (Liothrips oleae) 

O adulto tem cor preta brilhante, possui dois pares de asas estreitas e com pêlos, tem cerca de 

2 a 2,5 mm de comprimento (Fig. 17). As ninfas possuem inicialmente uma cor branca e depois 

torna-se alaranjada (Patanita, 2012). 

 

 

Figura  15- Cochonilha negra: fêmea adulta, ovos e ninfa 

(Patanita, 2012) 

Figura  16- Colónia de algodão 

(Mendes & Cavaco, 2017) 
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4.6. Caruncho (Phloeotribus scarabaeoides) 

O inseto adulto mede cerca de 2 mm de comprimento, tem cor escura (Fig. 18), com antenas 

avermelhadas terminadas por lamelas piriformes. A larva é ápoda de cor branca, passa por 5 

estados larvares (Patanita, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Euzophera (Euzophera pinguis Haw) 

Os adultos são borboletas que medem entre 20 a 25 mm de envergadura e 12 a 14 mm de 

comprimento, de cor castanho-escuro (Fig. 19). Alguns exemplares podem ter as asas 

anteriores muito escuras, com duas bandas transversais cinzentas (Patanita, 2012). 

 

 

 

Figura  17- Trips adulto 

 (Gonçalves & Torres, 2005) 

Figura  18- Adulto e larva de caruncho da oliveira 

(Gonçalves & Torres, 2005) 
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4.8. Gafa (Gloesporium olivarum) 

A gafa é uma das doenças mais importantes nos nossos olivais. Esta doença ataca em especial 

os frutos, que apresentam manchas arredondadas de cor acastanhada (DRAP, 2018). 

Afeta os frutos quando estes estão próximos da maturação (Fig. 20), os frutos ficam 

engelhados e mirrados e acabam por cair (Patanita, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Olho de Pavão (Cycloconium oleaginum) 

Esta doença é importante pela extensão dos prejuízos que causa quando as condições são 

favoráveis ao seu desenvolvimento (DRAP, 2018). Surgem na página superior umas manchas 

circulares, zonadas concentricamente (Fig. 21). Estas manchas aumentam, adquirindo um tom 

amarelado na sua periferia. Na página inferior aparecem umas manchas arredondadas de 

contorno irregular. Nos frutos podem surgir umas manchas necróticas irregulares na 

epiderme, se atinge o pedúnculo este fica engelhado (Patanita, 2012). 

Figura  19- Adulto de Euzophera 

(Patanita, 2012) 

Figura  20- Azeitona sã e atacada por gafa 

(DRAP, 2018) 
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4.10. Verticilose (Verticillium dahliae) 

A Verticilose da oliveira é uma doença provocada por um fungo do solo, denominado V. 

dahliae que tem capacidade para entrar diretamente pela raiz, provocando a morte lenta da 

árvore (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Cercosporiose (Pseudocercospora cladosporioides) 

As folhas no início da infeção não se distinguem das normais, se não se fizer um exame 

cuidado da página inferior da folha, que toma uma tonalidade acinzentada que 

posteriormente se torna amarelada e acaba por cair. As folhas caídas precocemente, adquirem 

um tom pardo no eixo central e na página inferior uma cor acinzentada, destacando-se zonas 

mais escuras onde se encontram as frutificações do fungo (Fig. 23). Nos frutos também já se 

Figura  21- Sinais visíveis da presença de Olho de Pavão 

(DRAP, 2018) 

Figura 22- Árvores afetadas por verticilose 

 (Olmos, 2020) 
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têm visto sintomas da doença, embora sejam menos frequentes, podem surgir manchas 

circulares castanhas (Fig. 24), com tonalidade avermelhada e de tamanho variável entre 3 e 15 

mm (Patanita, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.12. Escudete (Camarosporium dalmatica) 

As azeitonas doentes apresentam uma mancha mais ou menos circular, com diâmetro variável 

de aproximadamente 0,5 cm. Estas manchas podem estar deprimidas no centro e a bordadura 

pode estar mais elevada e escura; a cor é castanho claro no princípio e cinzento escuro depois. 

Algumas vezes o fungo se estende a todo o fruto, desidratando-o e enrugando-o, 

assemelhando-se ao ataque da gafa (Fig. 25). A dúvida desaparece se observarmos os 

picnídeos, com o aspeto de pontos negros nesta doença, que não se podem confundir com os 

acérvulos de cor laranja da gafa (Patanita, 2012). 

 

 

Figura  23- Cercosporiose nas folhas 

(Syngenta, 2018) 

Figura  24- Cercosporiose nos frutos 

 (Syngenta, 2018) 
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4.13. Fumagina (Capnodium elaeophilum) 

Sobre as folhas, ramas e troncos e por vezes até nos frutos, aparecem umas manchas negras, 

superficiais que normalmente se destacam facilmente com a unha do dedo (Fig. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

4.14. Ronha ou Tuberculose da oliveira (Pseudomonas savastanoi pv. 

savastanoi) 

A tuberculose, ronha, lepra ou cancro bacteriano, é provocado por uma bactéria, surgem nos 

ramos das árvores surgem uns tumores que de início são pequenos, esverdeados, lisos e 

esponjosos e mais tarde tornam-se mais escuros (Fig. 27), lenhificados e com a superfície 

irregular (Patanita, 2012). 

 

 

 

 

 

Figura  25- Azeitonas atacadas por Escudete 

(Azogil, 2017) 

Figura  26- Fumagina em folhas de oliveira 

(Gonçalves & Torres, 2005) 

Figura  27- Tuberculose em ramo de oliveira 

(DRAP, 2018) 
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5. Hubel Verde 

A Hubel Verde foi estabelecida em 1995 depois da empresa Centro de Hidroponia e Verde Sul 

se terem fundido, com a introdução dos adubos líquidos e das culturas hidropónicas, bem 

como na área de monitorização de humidade do solo e controlo de rega em Portugal, 

resultado da aposta constante na inovação. 

A equipa Hubel Verde está presente em todo o território nacional, contando com um 

Departamento de Agronomia e de Logística. O primeiro, constituído na sua totalidade por 

engenheiros agrónomos ou agrícolas tem como objetivo identificar as melhores soluções para 

as culturas e/ou explorações. 

 

O Departamento de Logística presente no Algarve, em Olhão, no Baixo Alentejo, em Ferreira 

do Alentejo e no Ribatejo, em Alpiarça, conta assim com uma frota própria que permite uma 

distribuição no território nacional. 

 

Na área da nutrição vegetal, o principal destaque são os adubos líquidos e sólidos, com uma 

grande implementação nas culturas agroindustriais do Ribatejo e Alentejo, onde sobressaem o 

tomate de indústria, o milho e o olival, reflexo da qualidade dos produtos e serviços de 

assessoria técnica, que se estende a outras culturas e produção hortofrutícola, desde o Minho 

ao Algarve. 

Para acrescentar valor ao trabalho desenvolvido no campo e poder oferecer vastas, integradas 

e complementares gamas de soluções, apresenta um leque de marcas de referência no 

mercado agrícola nacional e internacional (Fig. 28). 

A Hubel Verde, tem o compromisso de diminuir o risco e potenciar o resultado das culturas 

dos clientes, com produtos e serviços de excelência, para que o sucesso seja uma realidade. 

 

Atualmente, o portefólio de serviços e produtos de engenharia e tecnologia agronómica 

abrange todas as fileiras agrícolas nacionais, onde é reconhecida pela qualidade, fiabilidade e 

inovação das soluções apresentadas. 

Além da assessoria técnica prestada pelos gestores comerciais das zonas, o cliente consegue 

ter acesso às informações das suas explorações, essencial para a monitorização e tomada de 

decisão no momento, onde é possível destacar as seguintes:  
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 Gráficos das sondas de humidade no solo;  

 Análises laboratoriais;  

 Relatórios de acompanhamento técnico e análises de seiva.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Adubos Líquidos  

5.1.1. Adubos líquidos VS 

Os adubos líquidos VS são fornecidos para garantir que existe qualidade e concentração de 

elementos na aplicação nas culturas onde a sua utilização é a forma mais eficiente de praticar 

a fertirrega de modo a que permitem, em cada momento, aplicar o equilíbrio mais adequado 

na fase de desenvolvimento da cultura (adubação por medida). 

 

A aplicação de adubos líquidos não exige qualquer preparação ou diluição prévia e podem ter 

o pH ajustado às necessidades, permitindo total automatização do sistema que por sua vez 

faculta uma poupança na mão-de-obra (Hubel Verde, 2020). 

 

A Hubel Verde dispõe de gamas de adubos líquidos VS, desenvolvidas particularmente para 

fertirrega, como VS Classic; VS CaMg; VS Bio; VS MO; VS Flo (Anexo I). 

 

5.1.2. Adubos líquidos BluDiamond 

Os adubos líquidos BluDiamond apresentam a introdução da Tecnologia do Micro Carbono o 

que representa um passo vanguardista na utilização dos nutrientes aplicados. A sua 

composição única permite otimizar a disponibilidade e aproveitamento dos nutrientes por 

Figura  28- Marcas de referência Hubel Verde 

(Hubel Verde, 2020) 
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parte das plantas, permitindo assim, mais do que antes, adaptar a adubação às necessidades 

vitais da cultura. 

 

A tecnologia subjacente consiste na utilização de nano partículas de origem vegetal que, 

graças às suas características, atuam como um veículo ultra eficiente e exponenciam a 

disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Com os adubos líquidos BluDiamond, a 

expressão “adubos multifuncionais” ganha todo o sentido, permitindo assim: 

 Aumentar exponencialmente a capacidade de troca catiónica (CTC) do solo; 

 Aumentar a disponibilidade de nutrientes para a planta; 

 Diminuir a “despesa” energética na assimilação de nutrientes; 

 Focar a energia da planta na produção; 

 A adubação por medida ao longo do ciclo vegetativo. 

Os adubos BluDiamond possuem ainda uma capacidade molhante, que permite uma maior 

abrangência do solo molhado, por alagamento do bolbo húmido, (Fig. 29). (Hubel Verde, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  29- Abrangência de solo molhado – comparação adubos líquidos VS 

com adubos líquidos BluDiamond 

(Hubel Verde, 2020) 
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5.1.3. Medida do estado nutricional das culturas através de análises de seiva 

As análises de seiva permitem-nos obter dados em tempo real da absorção de nutrientes 

activos e mobilidade nas plantas facilitando assim um rápido ajuste da fertilização. 

Os nutrientes avaliados através das análises de seiva são azoto nítrico, potássio, cálcio, sódio, 

condutividade elétrica (CE) e pH (Fig. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características gerais das análises de seiva: 

 Efectuar análises sempre à mesma hora; 

 Análise momentânea (o que se encontra na planta naquele momento); 

 Análise que não substitui as análises de solo, água e foliares; 

 Retira-se o pecíolo (é o meio de transporte dos nutrientes), (Fig. 31); 

 8 a 10 análises de seiva (em diferentes estados fenológicos); 

 Recolha mínima de pecíolos 20 folhas jovens perfeitamente formadas e sãs. 

 

 

 

 

Figura  30- Medidores para análise dos teores de nitratos, potássio, 
cálcio, sódio, CE e pH da seiva 

Figura  31- Seleção de pecíolo – olival 

 (Hubel Verde, 2020) 
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6. Material e Métodos 

6.1. Caracterização da exploração Herdade da Granja 

A Herdade da Granja localiza-se no concelho de Aljustrel e remonta aos inícios de Portugal e da 

Reconquista. Em 1896, a família Passanha, adquire a Granja para o património familiar. 

Instalam-se na região de Beja, onde desenvolveram a agricultura e estiveram na vanguarda da 

produção de azeite, que produzem desde meados do século XVII, nas suas várias propriedades, 

introduzindo novas técnicas de produção e colheita, inovações que introduziram também, na 

Herdade da Granja, propriedade, há muito, ligada à produção de azeite. 

Em 2012 foi adquirida pelos seus actuais proprietários, a família Feliciano que nesse ano 

adquiriu a Sociedade Agrícola Lagoa da Ordem, Lda. Como as quotas pertenciam na totalidade 

à família Passanha, proprietária da Herdade da Granja, decidiram apostar na produção e 

comercialização do azeite, tendo para esse efeito, adquirido a Herdade da Granja (Fig. 32). 

Os olivais existentes na propriedade, totalizavam 95 hectares, divididos entre variedades 

Cobrançosa, Picual, Carrasquenha e Arbequina, esta última, plantada no sistema de condução 

em sebe, numa área de 25 hectares. Posteriormente, foram adquiridos terrenos confinantes e 

plantados 170 hectares de olival e introduzidas mais duas variedades, Arbosana e Koroneki 

para obter um azeite de aroma intenso e frutado, mais direcionado ao gosto do consumidor 

global e com maior rentabilidade, sem contudo, perder a matriz portuguesa e alentejana. 

No decorrer do ano 2017, iniciou-se a plantação de 120 hectares adicionais, totalizando uma 

área de 385 hectares de olival. 

Iniciou e concluiu, a construção de um lagar, dotado das mais recentes tecnologias e 

equipamentos, implementado no coração dos olivais. Para rentabilizar e melhorar a apanha, 

foram adquiridos novos equipamentos, realçando-se a máquina de colheita totalmente 

automatizada, especifica para o olival em sebe (Pita Luís, 1998). 

 

 

 

 

 

Figura  32- Vista geral da Herdade da Granja, Junho de 2020 
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Actualmente, a Herdade da Granja possui uma área de olival de cerca de 526 hectares, com 

diferentes compassos e sistemas de condução conforme se apresenta no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Principais parcelas de olival da Herdade da Granja 

Sistema de 
condução 

Variedade Ano de 
plantação 

Área (Hectare) 

Vaso Arbequina 1995 6 

Vaso Arbequina 1999 11 

Vaso Picual 1995 12 

Vaso Cobrançosa 1997 / 1999 35 

Vaso Cobrançosa 2005 5 

Vaso Picual 2014 9 

Vaso Picual 2015 35 

Vaso Koroneiki 2015 15 

Vaso Cobrançosa 2017 5 

TOTAL 133 

        

Sebe Arbequina 2001 24 

Sebe Arbequina 2013 31 

Sebe Arbozana 2013 72 

Sebe Arbequina 2017 120 

Sebe Arbequina Monte Novo 38 

Sebe Arbequina 2019 108 

TOTAL 393 

    

SUB TOTAL 526 
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6.2. Operações culturais  

6.2.1. Controlo de infestantes 

O controlo das infestantes na linha é realizado com recurso a herbicidas como referido no 

Quadro 6. 

 

Na entrelinha o olival possui um enrelvamento natural (Fig. 33), com vegetação espontânea, o 

que apresenta uma série de vantagens tais como: 

 Permite uma melhor circulação de máquinas e pessoas sobre o solo. 

 Diminui o risco de erosão. 

 Enriquece o solo em nutrientes. 

 Diminui a lixiviação de nutrientes e fitofármacos aplicados, devido à melhoria da 

estrutura do solo devido ao aumento da macroporosidade e do teor em matéria 

orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33- Enrelvamento natural na entrelinha do olival em estudo, Abril de 
2020 

Quadro 6- Produtos fitofarmacêuticos utilizados no controlo de infestantes na linha 
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Posteriormente o controlo das infestantes na entrelinha é realizado por via mecânica com 

recurso a destroçador permitindo assim que não ocorra mobilização do solo, os destroços 

ficaram sobre o solo, com o efeito de “mulching”, o que permite aumentar a percentagem de 

matéria orgânica do solo, bem como a incorporação dos resíduos provenientes das 

infestantes, proteger o solo contra a erosão provocada pelo escorrimento superficial e 

aumentar a capacidade de infiltração de água entre outras vantagens que advém desta 

técnica. 

 

6.2.2. Rega 

A rega é efetuada com recurso ao sistema de rega localizada (gota a gota). O olival possui 

gotejadores com um débito de 1,6 litros por hora a uma distância de 75 cm entre eles. 

A fita de rega, por sua vez, possui 16 mm de espessura e a dotação total de rega por ciclo é de 

1500 litros de água. 

 

6.2.3. Tratamentos fitossanitários 

Os tratamentos fitossanitários são efectuados à saída do repouso vegetativo quando a planta 

inicia novamente a actividade vegetativa, através de tratamentos foliares, Quadro 7, onde são 

incluídos fungicidas, insecticidas e fertilizantes. 

As adubações são feitas com base nas necessidades da cultura, onde na fase inicial é 

importante estarem disponíveis nutrientes como azoto, cálcio e boro, com relevância para a 

construção quer dos tecidos como das paredes celulares e a viabilidade do tubo polínico. 

Conjuntamente com os tratamentos foliares efectua-se também adubações sólidas ao solo 

(Quadro 8). 

É de referir que todos os produtos foram aplicados num volume de 900 litros/hectare. 
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Quadro 7- Tratamento foliar - à saída do repouso vegetativo 

 

 

Quadro 8- Adubação sólida ao solo 

 

Posteriormente, na pré floração são efectuados tratamentos foliares com produtos à base de 

fósforo, cálcio, zinco, boro e manganês, com o objectivo de conferir às plantas um estado 

nutricional óptimo e uma maior defesa contra ataques externos (Quadro 9). 

Na pós floração são efectuados tratamentos foliares com produtos ricos em potássio, cálcio, 

boro e micronutrientes, de forma a estar disponível numa fase posterior (frutificação) para 

aumentar a qualidade e o poder de conservação (Quadro 10). 

 

Quadro 9- Tratamento foliar - pré floração 
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Quadro 10- Tratamento foliar - pós floração 

  

 

6.2.4. Fertirrigação  

As recomendações de fertilização são elaboradas com base nos conhecimentos sobre a cultura 

(potencial produtivo e exigências em relação aos vários nutrientes) e nos resultados das 

análises de terra (Anexo II), análises foliares (Anexo III), água de rega, tendo em conta os 

objectivos que se pretendem alcançar, como o rendimento do agricultor, a optimização da 

qualidade do produto e a minimização de impactos ambientais.  

No Anexo IV está descrito o plano de fertirrigação a efectuar na parcela em sebe 2001 para a 

campanha 2020, desde o início de Março ao final de Setembro. 

Contudo, apresenta-se ainda o tipo de adubos líquidos BluDiamond utilizados na parcela em 

estudo (Anexo V). 
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6.3. Parcela em estudo  

A parcela em estudo possui um sector onde foram aplicados adubos líquidos BluDiamond com 

a Tecnologia do Micro Carbono (linha 1) com 5.93 hectares e na parcela testemunha (linha 2) 

foram aplicadas as mesmas unidades de adubos líquidos VS com cerca de 16.93 hectares (Fig. 

34), tendo sido implantados em 2001. 

A eleição da variedade adequada é fundamental para alcançar o êxito em sistema de produção 

em sebe. Actualmente, a variedade ‘Arbequina’ faz parte das variedades adaptadas para este 

sistema de produção. 

É uma variedade caracterizada por ser uma árvore rústica, de elevada produtividade, com uma 

rápida entrada em frutificação, de escassa alternância de produção, de porte erecto e com um 

vigor reduzido que a faz assim adaptar ao sistema de produção em sebe. É uma variedade 

considerada resistente ao frio, tolerante a salinidade e susceptível a clorose férrica em 

terrenos muito calcários. 

Os frutos são de tamanho pequeno e apresentam uma maturação escalonada que começa no 

princípio de outubro-novembro.  

Esta parcela começou a ser analisada no dia 23 de Maio de 2019 e o estudo foi finalizado no 

dia 02 de Junho de 2020. A análise foi efetuada através das análises de seiva onde se 

estudaram a evolução de alguns nutrientes, como o azoto, o potássio, o cálcio e o sódio e se 

verificou conjuntamente a concentração de sais, o pH da seiva e o grau brix, isto é, para 

verificar como se comportava o metabolismo da cultura consoante o estado do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34- Parcela em estudo no olival da Herdade da Granja 
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Os fatores foram iguais em ambos os sectores entre eles é de destacar:  

 Material vegetal;  

 Rega efetuada;  

 Práticas culturais;  

 Tratamentos foliares; 

 

6.3.1. Métodos utilizados  

As análises de seiva efectuaram-se quinzenalmente no período de 23 de Maio de 2019 a 02 de 

Junho de 2020. Foram recolhidos em ambas as parcelas, com aplicação de adubos líquidos 

BluDiamond e com aplicação de adubos líquidos VS, quarenta pecíolos de vinte árvores, 

colhendo dois pecíolos por árvores, sendo um recolhido na orientação Este e outro na 

orientação Oeste. 

Os pecíolos recolhidos para análise (Fig. 35) são meios de transporte da seiva, devendo ser 

retirados do ramo do ano anterior. O utensilio utilizado para efectuar a recolha dos mesmos 

foi uma tesoura de poda. 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, os pecíolos de ambos os sectores foram colocados num copo em inox e 

prensados até obter a seiva que foi retirada com uma seringa. 

De seguida, para garantir o correcto funcionamento dos sensores, estes foram calibrados com 

soluções padrão de 150 ppm e 2000 ppm que se encontram incluídos no Kit de análises de 

seiva que nos permite avaliar elementos importantes para o desenvolvimento da cultura tais 

como o azoto nítrico, o potássio, o cálcio, o sódio, a condutividade elétrica, o pH da seiva e 

grau brix (Fig. 36). 

Figura  35- Pecíolos recolhidos para efetuar análise de seiva 
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A seiva obtida em cada sector, com adubos líquidos BluDiamond e com adubos líquidos VS foi 

colocada em cada sensor e verificado o valor correspondente. 

Os valores obtidos nas análises de seiva são comparados com valores de referência 

provenientes de vários estudos efectuados na cultura do olival, no Sul de Espanha onde se 

divide em duas fases, fase vegetativa, antes do fruto vingar e na fase de frutificação, depois do 

fruto vingar (Quadro 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11- Valores de referência utilizados na cultura do olival  

(Agran, 2016) 

 

Figura  36- Kit de análises de seiva para medição do azoto nítrico, 
potássio, cálcio, sódio, condutividade eléctrica, pH e grau Brix 
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7. Resultados e discussão 

Ao longo do período em estudo e depois de analisados os resultados obtidos foi possível 

concluir vários aspectos na evolução dos nutrientes na seiva. 

O azoto é o nutriente indispensável para o crescimento vegetativo, participa na formação de 

aminoácidos e permite a formação das proteínas vegetais. 

De acordo com as análises efectuadas ao longo do ano em estudo, no sector onde foi 

efectuada a aplicação de adubos líquidos BluDiamond o teor de azoto mantem-se sempre 

ligeiramente superior, enquanto que no sector com adubo líquidos VS, se verificou valores 

menores (Fig. 37). 

Após colheita (mês de Novembro e Dezembro), verificou-se um elevado teor de azoto quer no 

sector onde foi efectuada a aplicação de adubos líquidos BluDiamond como no sector com 

adubos líquidos VS, onde o valor foi superior a 9000 ppm. 

Este aumento (de 430 ppm para > 9000 ppm) de teores de azoto esteve relacionado com o 

facto das árvores ficarem sem frutos e começarem a actividade para obtenção de raízes novas, 

possuindo consequentemente uma capacidade superior para absorver os nutrientes que estão 

disponíveis no solo (Hubel Verde, 2020). 

Posteriormente, à fase de repouso, o teor de azoto permaneceu igualmente superior no sector 

com adubos líquidos BluDiamond, onde de facto as necessidades nesse nutriente são 

superiores devido ao crescimento vegetativo. 

No sector com adubos líquidos VS, os valores foram ligeiramente menores mas sempre dentro 

do padrão normal recomendado (800-1000 ppm) (Agran, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37- Teor de azoto verificado ao longo do ano em estudo 
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O potássio é um nutriente importante na divisão celular, apresentando um papel fundamental 

na migração dos aminoácidos e na formação de lípidos, intervindo na manutenção da 

turgência das células e na fotossíntese (Rius & Lacarte, 2015). 

No entanto, possui grande importância para a fase de frutificação e depois de concluído o 

estudo de evolução dos nutrientes na seiva, foi possível verificar que durante essa fase de 

extrema importância o teor de K+ permaneceu ligeiramente mais elevado no sector com 

adubos líquidos BluDiamond, do que no sector com adubos líquidos VS (Fig. 38). 

O valor mais elevado de potássio verificou-se a 16 de Setembro de 2019 com 4500 ppm no 

sector com adubos líquidos BluDiamond e com 3400 ppm, durante a fase de frutificação. 

Em Novembro de 2019 ocorreu uma grande diminuição (de 4500 ppm para 2300 ppm) devido 

ao facto do potássio ter migrado para o fruto, isto é, a grande percentagem de açúcar que a 

planta produz é canalizada para o crescimento dos frutos (Agran, 2016). 

Na fase de pré floração, em Março de 2020, não se verificaram diferenças. O nutriente 

manteve-se elevado (4000 ppm). 

Posteriormente, na análise seguinte, em Abril de 2020 conseguiu-se verificar uma diminuição 

do teor de potássio, as plantas encontravam-se em floração e iniciavam assim o aumento da 

necessidade do nutriente (Fig. 39) uma vez este nutriente contribui para aumentar e mobilizar 

as cadeias de carbono que sustentam as gemas, aumentando consequentemente a 

percentagem das mesmas que se acabam por converter em gemas florais (Rius & Lacarte, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  38- Teor de potássio verificado ao longo do ano em estudo 
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Outro dos elementos analisados através das análises de seiva foi o cálcio, Ca²⁺. Este nutriente 

apresenta-se como um regulador de pH da célula vegetal e da assimilação de nutrientes como 

o potássio, magnésio e sódio. É importante na divisão celular e na manutenção da viabilidade 

das estruturas florais viáveis durante um período de tempo superior e como elemento 

estimulador do desenvolvimento radicular (Rius & Lacarte, 2015). 

Ao longo do ciclo a sua observação foi bastante reduzida e nunca ultrapassou valores de 10 

ppm, uma vez que os valores de referência identificam um intervalo recomendado entre 150-

200 ppm) (Fig. 40). 

O valor mais elevado foi verificado em Agosto de 2019 e Abril de 2020 no sector onde foi 

aplicado adubo líquido BluDiamond, meses esses que correspondem a uma maior necessidade 

no nutriente, em que coincide com as fases de frutificação e floração. 

Após o repouso vegetativo, em Abril de 2020, verificou-se um aumento de teor de cálcio em 

ambos os sectores com valores de 10 ppm, respetivamente (Fig. 40). 

 

 

 

 

 

Figura  39- Plena floração na variedade arbequina, 
verificada em Abril de 2020 
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Relativamente ao sódio (Fig. 42), em ambos os sectores, os valores mantiveram-se constantes 

e não se verificou grande variação, quer no sector com adubos líquidos BluDiamond quer no 

sector com adubo líquidos VS, isto é, todos os valores estiveram dentro do padrão normal 

recomendado (150-300 ppm) (Agran, 2016). 

 

 

Figura  40- Teor de cálcio verificado ao longo do ano em estudo 

Figura  41- Início da actividade vegetativa, 
verificada em Fevereiro de 2020 
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Durante as fases fenológicas observadas foi possível verificar também o grau brix das árvores 

em estudo, quer do sector onde foi aplicado adubos líquidos BluDiamond como no sector com 

adubos líquidos VS (Fig. 43). 

O grau brix mede a matéria seca onde estão incluídos os açúcares, aminoácidos, proteínas, 

assim, uma planta com actividade metabólica eficaz transforma azoto nítrico em azoto 

amoniacal e este transforma-se em açúcares. Através das análises de seiva a tendência 

consiste em manter o teor de azoto constante e aumentar o grau brix (Agran, 2016). 

É influenciado pelo estado do tempo (céu limpo, céu nublado ou parcialmente nublado), 

temperatura exterior, temperatura da folha e hora da recolha dos pecíolos. 

A actividade metabólica da planta inicia-se quando a temperatura da folha está ligeiramente 

superior à temperatura exterior, acima dos 18ºC. Assim, quando há sol, o grau brix aumenta 

porque a maioria da quantidade total de açúcares é obtida através da fotossíntese. 

Em situações comuns, através das análises de seiva, podem verificar-se três situações, entre 

eles é de destacar:  

- Dias nublados: provocam um aumento do teor de azoto e diminuem o grau brix; 

- Teor de azoto elevado e grau brix baixo: plantas com stress devido às diferenças de 

temperaturas que provocam uma diminuição da actividade metabólica da planta; 

- Teor de azoto baixo e grau brix elevado: planta com elevada actividade metabólica, 

verificando-se uma diminuição do azoto, onde neste caso, é necessário efectuar uma 

correcção na fertilização (Agran, 2016). 

Figura  42-Teor de sódio verificado ao longo do ano em estudo 



55 

Assim, foi possível constatar, que no sector onde foi aplicado adubos líquidos BluDiamond a 

actividade metabólica das plantas foi superior comparativamente ao sector onde foi aplicado 

adubos líquidos VS, independentemente das condições atmosféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conclusão do estudo, quando se realizou a última análise de seiva aos pecíolos, dia 02 de 

Junho de 2020, recolheu-se uma amostra de frutos e efectuou-se uma análise com o objectivo 

de verificar o teor de nutrientes presentes no mesmo. A amostra dos frutos foi recolhida quer 

no sector com adubos líquidos BluDiamond (Fig. 44) como no sector com adubos líquidos VS 

(Fig. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  43- Grau brix (%) da cultura ao longo do ano em estudo 

Figura  44- Amostra de azeitonas recolhidas no 
sector com adubos líquidos BluDiamond 
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Embora, de momento, não existam valores de referência para verificação dos nutrientes no 

fruto foi possível verificar as quantidades de cada nutriente em cada sector através dos 

sensores de medição da seiva (Quadro 12). 

 

Quadro 12- Análise aos frutos na amostra recolhida a 02 de Junho de 2020 

Nutrientes Sector com adubos 

BluDiamond líquidos 

(ppm) 

Sector com adubos VS 

líquidos (ppm) 

Azoto 

[NO₃⁻] 

710  730 

Potássio 

[K⁺9] 

2400 2500 

Cálcio 

[Ca²⁺] 

0 0 

Sódio 

[Na⁺] 

16 14 

Grau Brix 14 11 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  45- Amostra de azeitonas recolhidas no sector 
com adubos líquidos VS 
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Contudo, mesmo não existindo grandes diferenças, é possível verificar 2400 ppm de potássio 

no sector onde foi aplicado adubos líquidos BluDiamond e 2500 ppm no sector com adubos 

líquidos VS, assim, conclui-se que parte da adubação efectuada à base de potássio verifica-se 

alguma quantidade no fruto, importante para a fase em questão, expansão celular (Fig. 46). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Depois de concluídas as análises de seiva, apresenta-se a seguir a produção do ano de 2019 

obtidos em ambos os sectores (Quadro 13). 

Quadro 13- Produção de azeitona e azeite obtida no ano 2019, dados fornecidos pelo cliente 

 Área 
colhida 
(hectar

es) 

Kg 
Produção 

de 
azeitona 

Média 
por 

hectare 

% 
Humidade 

% 
Gordura 
sobre a 
matéria 

seca 
(G.S.S) 

Kg 
azeite 

Azeite/ha 

Sector com 
adubos 
líquidos 

BluDiamond 
 

 
 

5.93 

 
 

58 918 

 
 

9 936 

 
 

55.6 

 
 

37.16 

 
 

9 918 

 
 

1 672 

Sector com 
adubos 

líquidos VS 

 
16.93 

 
156 980 

 
9 273 

 
53.0 

 
36.59 

 
27 024 

 
1 596 

 

 

 

Figura  46- Ramo em frutificação verificado em 
Junho de 2020 
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No sector com adubos líquidos BluDiamond a percentagem de humidade e de gordura sobre a 

matéria seca apresentaram valores superiores ao sector testemunha. 

Na produção do ano de 2019, no sector onde foram aplicados adubos líquidos BluDiamond 

verificou-se um acréscimo de produção de 76 Kg de azeite por hectare comparativamente ao 

sector onde foram aplicados adubos líquidos VS. Se considerarmos que os factores de 

produção foram idênticos em ambas as parcelas em estudo, a utilização dos adubos líquidos 

BluDiamond se traduziu num acréscimo de custo de 42€ por hectare comparado com os 

adubos líquidos VS, concluiu-se que de acordo com os preços de mercado (2,75€/Kg) existiu 

um acréscimo de rentabilidade por hectare de cerca de 209€. 
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8. Considerações Finais 

Com este trabalho monitorizou-se/avaliou-se ao longo do ciclo produtivo na cultura do olival, a 

evolução dos nutrientes na seiva (azoto nítrico, potássio, cálcio, sódio) e o grau brix com os 

diferentes adubos líquidos da Hubel Verde (VS e BluDiamond). 

Constatou-se que os resultados obtidos no ano de ensaio, na variedade ‘Arbequina’, com a 

metodologia utilizada as duas parcelas pareciam idênticos. No entanto, as amostras de seiva 

efectuadas foram ao longo do tempo fornecendo indicações relevantes quanto aos níveis 

nutricionais das plantas.  

O azoto é o nutriente fundamental no crescimento vegetativo e durante o estudo efectuado 

apresentou-se permanentemente dentro dos valores de referência recomendados, isto é, de 

600 a 1000 ppm, contudo, apresentou no geral uma absorção superior no sector com 

aplicação de adubos líquidos BluDiamond, comparativamente ao sector com aplicação de 

adubos líquidos VS, onde os valores foram menores. Na análise de seiva efectuada após 

colheita da azeitona, os teores de azoto apresentaram uma absorção superior a 9000 ppm, 

relacionando-se com o facto de as árvores ficarem sem frutos e começarem a actividade para 

obtenção de raízes novas, possuindo consequentemente uma capacidade superior para 

absorver os nutrientes que estão disponíveis no solo (Hubel Verde, 2020). 

O potássio é um nutriente com importância na divisão celular e durante a fase de frutificação 

permaneceu ligeiramente mais elevado no sector com adubos líquidos BluDiamond, do que no 

sector com adubos líquidos VS com valores de 4500 ppm, onde o intervalo nessa fase se situa 

entre os 3000-5000 ppm.  

O cálcio é necessário para a assimilação de nutrientes e possui uma importância na divisão 

celular. Ao longo do ciclo a sua observação foi reduzida e não ultrapassou os valores de 10 

ppm, uma vez que os valores de referência identificam um intervalo recomendado entre 150-

200 ppm. Contudo, nos meses em que apresenta uma maior necessidade (Agosto – fase de 

frutificação e Abril – fase de floração) apresentou o valor mais elevado devido possivelmente 

às características do adubo aplicado permitir uma absorção superior dos nutrientes 

necessários para a cultura. 

Relativamente ao sódio, em ambos os sectores, os valores mantiveram-se constantes e não se 

verificou grande variação, quer no sector com adubos líquidos BluDiamond quer no sector com 

adubo líquidos VS permanecendo dentro do padrão normal recomendado (150-300 ppm). 
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Nas análises de seiva, onde grau brix mede a matéria seca (incluindo os açúcares, aminoácidos, 

proteínas) uma planta com actividade metabólica eficaz transforma azoto nítrico em azoto 

amoniacal e este por sua vez em açúcares. Através das análises de seiva a tendência consiste 

em manter o teor de azoto constante e aumentar o grau brix. Este parâmetro é influenciado 

pelo estado do tempo (céu limpo, céu nublado ou parcialmente nublado), temperatura 

exterior, temperatura da folha e hora da recolha dos pecíolos. Assim, foi possível constatar, 

que no sector onde foi aplicado adubos líquidos BluDiamond a actividade metabólica das 

plantas foi superior comparativamente ao sector onde foi aplicado adubos líquidos VS, 

independentemente das condições atmosféricas.  

Através dos dados obtidos, na produção do ano 2019 conseguiu-se uma percentagem de 

humidade e de gordura sobre matéria seca superior no sector onde foram aplicados os adubos 

líquidos BluDiamond, resultando, consequentemente, num aumento de azeite por hectare. 

Depois destes resultados alcançados, é possível demonstrar que a aplicação de adubos líquidos 

BluDiamond permitem às plantas uma maior absorção dos nutrientes, incluindo nas fases em 

que a suas necessidades aumentam, como seja a fase de crescimento vegetativo, fase de 

floração e frutificação. 

A utilização dos adubos BluDiamond líquidos apresentam um conjunto de mais-valias efectivas 

para o desenvolvimento das culturas uma vez que o seu composto orgânico único permite 

otimizar a disponibilidade e aproveitamento desses nutrientes por parte das plantas. 

Num futuro próximo, certamente que seria interessante realizar um estudo sobre os teores de 

cálcio na cultura do olival. Este estudo poderia ser efectuado em árvores jovens e evitando as 

horas de maior calor de forma a que as temperaturas altas não influenciassem o movimento 

da seiva nos vasos condutores, acompanhado conjuntamente com análises foliares ao longo 

do ciclo vegetativo. 

No entanto, há necessidade de repetir esta avaliação comparativa entre sectores alterando a 

metodologia utilizada e efectuando repetições de forma a conseguir obter dados 

estatisticamente válidos.  
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Anexos  

Anexo I - Gamas de adubos líquidos VS, desenvolvidas particularmente 

para fertirrega 
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Anexo II – Análises de solo – Parcela: Arbequina 2001 

Segue em baixo as análises de solo efectuadas em Julho de 2018 na parcela em estudo, 

variedade arbequina do ano de plantação 2001. 
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Anexo III – Análises foliares – Parcela: Arbequina 2001 
 

Segue em baixo as análises foliares efectuadas na parcela em estudo, sector com adubos 

BluDiamond líquidos e no sector com adubos VS líquidos, variedade arbequina do ano de 

plantação 2001. 
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Anexo IV – Plano de fertirrigação –Sebe 2001 
  

PLANO DE FERTIRRIGAÇÃO 

Agricultor: HERDADE DA GRANJA Bomba: Aprox. 190L/h (100%) 

Parcela/Herdade: Sebe 2001 Depósito: Nº 4 ( 3000L ) / 5 (3000L ) / X ( 1000L ) 

Campanha: 2020 Nº Turnos de Rega: 4  

DATA  

COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Nº 
APLICAÇÕES 

POR 
SEMANA 

GASTO 
SEMANAL 

DE 
SOLUÇÃO 

(L) 

FASE 
APLICAÇÃO  

TEMPO 
APLICAÇÃO 

/ TURNO 
DE REGA 

PREVISTA 

DIA 
SEM. 

Nº 

30/mar 
14 400L Fosfito de Cálcio / 1500L  1 

1500L CENTRAL 02:00 

6/abr 15 

540L Organ Active / 750L  1 
750L CENTRAL 01:00 

80kg Ferro quelatado EDDHA (6%) / 
1500L 

1 
1500L CENTRAL 02:00 

13/abr 16 160L Ácido Nítrico / 1500L  1 1500L FINAL 02:00 

20/abr 
17 

8-12-8 (3.000L) 
1 

1500L CENTRAL 02:00 

27/abr 18 1 1500L CENTRAL 02:00 

4/mai 19 

6-2-6+6CaO (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

11/mai 20 1 1500L CENTRAL 02:00 

18/mai 21 

12-3-6+5,5CaO (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

25/mai 22 1 1500L CENTRAL 02:00 

1/jun 23 

20-5-5 (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

8/jun 24 1 1500L CENTRAL 02:00 

15/jun 25 

FUL VS M.O. (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

22/jun 26 1 1500L CENTRAL 02:00 

29/jun 27 

540L Organ Active / 750L  1 750L CENTRAL 01:00 

80kg Ferro quelatado EDDHA (6%) / 
1500L 

1 1500L CENTRAL 02:00 

6/jul 28 60L Ferticlean Water / 1500L 1 1500L FINAL 02:00 

13/jul 29 

8-2-8 (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

20/jul 30 1 1500L CENTRAL 02:00 
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Anexo V- Tipo de adubos líquidos BluDiamond utilizados na parcela 

em estudo 
 

 

27/jul 31 

8-4-12 (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

3/ago 32 1 1500L CENTRAL 02:00 

10/ago 33 

7-4-11 (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

17/ago 34 1 1500L CENTRAL 02:00 

24/ago 35 

2-2-13 (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

31/ago 36 1 1500L CENTRAL 02:00 

7/set 37 

FUL VS M.O. (3.000L) 
1 1500L CENTRAL 02:00 

14/set 38 1 1500L CENTRAL 02:00 

21/set 39 160L Ácido Fosfórico / 1500L 1 1500L FINAL 02:00 


